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תילטיגיד המיתחל תונורתפ

One by Wacom
 רוד( שידח ,)ךסמ אלל( םוטא המיתח חול
רבירד םע עיגמ .תילטיגיד המיתחל )ינש

 

.שוטניקמלו תונולחל
:לקשמ ,מ”מ 95 לע 152 :יביטקא חטש

 

 ,2,048 :טעל ץחל תוגרד ,׳רג 251
:היצולוזר

 

2,540lpi

 המיתח .תומדקתמ תויורשפא לש בחר ןווגמ םינקמ ,טע תועצמאב טלקב םלועב הליבומה הרבחה ,Wacom תיבמ תילטיגידה המיתחה תונורתפ
 ,חוטיבה תורבח ,םיקנבב תילטיגיד המיתח םויכ אוצמל ןתינ .השיגנו הליעי תילטיגיד הביבסל רינ תריתע הביבסמ ליעי רבעמ תרשפאמ תילטיגיד
 םוקיממ לחה - המיתחה תטילקב תויורשפא לש בחר חווט רשפאמ תונורתפה ןווגמ .תובר תוירחסמ תורבחבו )POS( הריכמ תודוקנ ,תרושקת תורבח
Concord-ו Sign | Pro- )היצפואכ( תומדקתמ המיתח תונכות .םדקתמ ירטמויב חותינל דעו טושפ המיתח

Wacom DTU-1141 Interactive Pen Display
יבג לע םותחל םהל רשפאלו ,םילמינימ םיזיפ םידממ לעב ךסמ ג"ע ,םלש ךמסמ  םהיתוחוקלל גיצהל םישרדנה םינוגראל ילאדיאה ןורתפה

 

ואדיו רוביח וא חתמ קפסב ךרוצ ןיא .USB-ה לבכ תועצמאב ואדיוו חתמ תנזה .תילטיגיד הרוצב םיכמסמה
.םיכמסמ לע המיתחו היפצל )1920x1080 לש היצולוזר( Full HD תיצולוזרבו 10.6״ לדוגב ינועבצ LCD ךסמ

 

רוביחב ואדיוו חתמ תנזה .2540lpi :היצולוזר ,)EMR( יטנגמ ורטקלא-סננוזר תיגולונכט :האירק תטיש :טעו חול
 

USB דחא
קויד ,רתויב ההובגה המרב המיתחו הביתכ תיוחל ץחל תוגרד 1,024 םע ,הללוס לוטנ ,יטוחלא טע

 

 200 :םינותנ חוויד בצק ,הללוס אלל ,יטוחלא טע ,מ"מ 5 :חטשמהמ האירק הבוג ,מ"מ -/+ 0.5 :תוטנידרואוק
הינשל תודוקנ

STU-ה תוחול תרדס
 םילדגב LCD ךסמ ילעב תוחול תרדס
 םיחותיפל סיסבכ תשמשמה םינוש
דעוימ רצומה .המיתח ימושייל םינוש

 

:םימגד  השולש .םירוטגטניאו םיחתפמל
 

STU-430, STU-300B ו-STU-530

Wacom Clipboard
 הזיא תוהזל רשפאמה ילאטיגיד דרובפילק
 ספוטה תא  אלמל ,םיאלממ םתא ספוט
ןמזב ,ןכותה תא רימהלו ויד טע תועצמאב

 

תקירסב ךרוצ ןיא .ילטיגיד טמרופל ,תמא
 

תורמשנ תוירטמויב תומיתחו ספוטה
 

ךמסמל תופרוצמו

 Wacom DTH-1152
טע תועצמאב טלק רשפאמה יביטקארטניא המיתח חול

 

 223.2 לע 125.55 ךסמ חטש .)Multi-touch( עגמו
 תיצולוזר ,1920x1080  היצולוזר ,מ״מ
 - טעב ץחל תוגרד ,2,540lpi תוטנידראוק

 ,RSA/AES הנפצה ,HDMI-ו VGA ואדיו טלק .1,024
תונולח .אלמ Multi-touch .הינשל תודוקנ 200 :חוויד בצק

 
שוטניקמו

תיסיסב חותיפ תכרע
:רשפאמ תונכתה קשממ .טעה תעונת תודוא םייסיסב םינותנ ףוסיאלו חולה תגוצת לע הטילשל םילמינימה םילכה תא תקפסמ הכרעה
היוצר הנומת גיצהל וא ךסמה תגוצת תא קוחמל -
חטשמה לע לעפומה ץחלה תאו טעה םוקימ תא ללוכ אוהו הינשל תודוקנ 200 לש בצקב חוודמ עדימה .טעה תעונת תא דוכלל -
הנומתכ ךסמה לע טעה םושיר תא רומשל -
 תקפוסמ הכרעה .Java-ו C# ,C++ -ל המגדה ימושייו רוקמה דוק תא תללוכו תונולח לע הנקתהכ תקפוסמ הכרעה .טיב 64-ו 32 .8-ו 7 ,הטסיו ,XP תונולח :תכרעמ תושירד
! דבלב STU-ה תרדסל המיאתמ הכרעה .םולשת אלל םיחתפמל

תירטמויב המיתח חותיפ תכרע
 תעב )Forensic( יטפשמהו ירטמויבה עדימה לכ לש ףוסיא חיטבמה טושפ תונכת קשממ רפסל תדעוימ הכרעה .די בתכב המיתח לש הרימשו הגצה ,ףוסיאל םילכה לכ תא תללוכ
ךמסמל המיתחה לש תחטבואמ הדמצהו המיתחה
Java-ו NET. ימושייב ביכרה תא בלשל תרשפאמ ,הליבחב הלולכה ,תפסונ הנכות .תונולח תמרופטלפב שמתשהל ןתינ וב ActiveX ביכרכ תקפוסמ המיתחה תנכות -
דוק תואמגודו ינכט דועת ,הנכותה יביכר תא תללוכ הכרעה -
Wacom תרצותמ םירחא תוחולו STU-ה ירצומ וק תועצמאב תומיתח ףוסיאל הנכותה יביכרב שמתשהל ןתינ -
בשחמה לע תגצומה חיש-תבית תועצמאב המיתח ףוסיאל תשמשמ הדיחי )Function Call( האירק תיצקנופ -
הדובע תדמע לכל ןוישר ריחמב תרכמנ הכרעה


